
 

Skolebestyrelsesmøde – Tømmerup Skole 

 

 

År-måned-dag Formandens 

initialer 

 

Tid og sted: 17.30-19:30 på lærerværelset 18-09-2018 TNI  

 
 

1. Afbud: 
 

Marie, Liv, Tina, Maria, Cath, Jannie 

2. Meddelelser: 
 

Trivselsundersøgelse: 
- Formand orientere om trivselsundersøgelse.  
- iværksat den  15/9-2018 
 

Forslag til forretningsorden.  Forretningsorden til skolebestyrelse.  
Formanden fremlagde udkast til forretningsorden  
- Forretningsorden skal ikke godkendes på dette møde, men 
godkendes på førstkommende møde.  
- Forretningsordenen bliver lagt på intra, efter godkendelse 
- elevrepræsentanter blev debatteret.  
 

 Budget  Oversigt og kort gennemgang af budget 2017 - JS 

- Status på budget 2018 (handleplan og budget for resten af 

skoleåret)   

- Handleplan overholdes (dog uden udgifter til 

medarbejderafvikling) 

- Handleplan skal aftales med direktøren snarest 

- Skoleleder opfordres til at lave en god aftale med 

direktøren.  

Skoleleder orienterer om at forslaget om afvikling i 

nuværende tempo fastholdes blot over en længere periode.  

 SFO: 
 

1. Orientering om daglig drift / personalestatus 

- Lena fortæller at der, for nuværende er ved at være en 

forretningsgang der ikke blot skuer en dag frem, men at der 

nu er "overskud" til at planlægge længerer frem.  

- Tavle med info om aktiviteter og bevægegrunde er ved at 

blive udarbejdet.  

- Lena har bedt IT om at finde en skærm som kan illustrere 

aktiviteter.  (samtykke og lovgivning ift. billeder og facebook 

blev debatteret 

- Lena orientere om at der mangler ressourcer i SFO. Stilling 

fra afviklet medarbejder er ubesat.  

- Malerprojekt på cementringe er næsten afsluttet.  

- oprydning i bålhytte.   

 Skolebestyrelsesformanden: 
 

1. Orientering.  

- Formanden orienterede om skole og forældres landsmøde 

i slutningen 23-24/10. næstformand og formand deltager. 

- Formand har ikke orienteret sig ift. Andre skolebestyrelser.  

3. Høringssvar : Ressourcemodel  
 

Høringssvar udformes ift. "ressourcemodel" 

- høringsvar blev debatteret og udfærdiget.  



4. Årshjul Årshjul gennemgås og  tilrettes.  

- årshjulet godkendt 

5. Fokusområder 
- Fravær og trivsel 
- Faglige resultater 
- Forpligtende samarbejde 

JS gennemgår de rammer og krav ift. målsætning for faglig 

forbedring i folkeskolen 

- Kort gennemgang.  

Skoleleder udarbejder mål for Tømmerup skole, med 

udgangspunkt i "forbedring af resultater i folkeskolen" 

 

 

6. Åben skole Formand orientere om de indledende aftaler der er 

på vej: E-sport, BMX-banen. 

- formand anbefaler at skolebestyrelsen nedsætter 

et udvalg der skal arbejde målrettet med Åben skole. 

Der foreligger materiale fra tidligere arbejde med 

området.  

- Forskellen mellem forpligtende aftaler og "åben 

skole" er, at den "åbne skole" er drevet af et 

samarbejde mellem skolebestyrelse og 

netværk/udvalg/ forældreforening og eksterne. 

- Der blev talt om virksomhedsbesøg som en god 

inspiration til 5-6. klasse.  

- Skoleleder opfordrede skolebestyrelsen til at lave 

udvalget der skal iværksætte en proces og udarbejde 

hvidbog ifm. åben skole.  

- Formand indkalder til arbejdsmøde i bestyrelsen i 

løbet af oktober måned.  

 

7. Fravær (principper) Guide til bekymrende fravær fremlægges.  

- guiden blev vedtaget af skolebestyrelsen med enkelte 

rettelser. det forbehold at hvis der kommer politiske 

målsætninger og anvisninger ifm. høringsmaterialet ændres 

det herefter 

 

8. Forældreundersøgelse Vi har tidligere debatteret udkast til 

forældreundersøgelse. Der indstilles til at 

ramme og spørgsmål debatteres. 

- Skolebestyrelsen medtager det materiale der 

allerede er udviklet og færdiggøre skemaet til 

godkendelse på kommende bestyrelsesmøde.  

Formand indkalder til møde i oktober og her 

færdiggøres undersøgelsen. Godkendes på 

næste møde 

9. Evt.  Svømning  (skoleleder undersøger mulighed/pris for 

svømning 4. klasse (primo 19) 

Kursus for nye skolebestyrelser 

- Ingen deltager fra skolebestyrelsen 

- Christina orienterede om forældreforeningen. Der er fokus 

på synlighed og det har hjulpet. Der er kommet 3 nye i 

foreningen.  



- Diskofesten ift. frivillige og tilmeldte (78 elever tilmeldt for 

nuværende, 22 forældre frivillige, 25 der vil bage kage.  

- Der er en klar positiv udvikling i forældreforening.  

 

10. Næste møde (27/11-2018) kl. 17.30 

Tirsdag fastholde som udgangspunkt. Bestyrelsen er klar 

over at 2 medlemmer ikke kan deltage i indeværende år (1 

møde + julefrokost(kan lægges en anden dag)), men efter 

jul har de 2 medlemmer tilkendegivet at de igen kan deltage 

tirsdag. Det er, i forhold til medarbejderrepræsentanterne, 

både mere praktisk og passende, at det er tirsdag.  

 

 


